ĪPAŠUMA, CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

Apdrošinātājs: Balcia Insurance SE
Produkts: PRIVĀTĪPAŠUMA apdrošināšana

Balcia Insurance SE

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par Privātīpašuma
apdrošināšanas produktu. Šis dokuments neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos
nosacījumus. Pilnīga informācija par produktu, izņēmumiem un ar to saistītām izmaksām ir sniegta citos
dokumentos, piemēram, īpašuma apdrošināšanas noteikumos un polisē.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Privātīpašuma apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. Privātīpašuma apdrošināšanas mērķis ir sniegt
finansiālu atbalstu apdrošinātajai personai vai tās mantiniekiem, ja nelaimes gadījumā radušies bojājumi vai
bojāeja īpašumam, ja nelaimes gadījumā ir bojāta trešās personas manta, vai tai radītas veselības problēmas.

Kas tiek apdrošināts?

Īpašuma bojājumu un bojāejas dēļ:
Uguns (Ugunsgrēks, Eksplozija, Zibens spēriens, Lidaparātu, to daļu vai kravas kritums)
Dabas stihijas (Vētra, Krusa, Sniega iedarbība, Zemestrīce, Plūdi, Zemes noslīdējums,
iegruvums, Lietusgāzes)
Šķidruma vai tvaika noplūdes
Koku, stabu un to daļu krišanas
Stikla bojājuma risks
Trešo personu prettiesiskas rīcības (Zaudējumi, Zādzība, Laupīšana, Sauszemes
transportlīdzekļa ietekme)
Papildu apdrošināšanas segumi:
Mājdzīvnieku apdrošināšana
Pārvietojamais īpašums
Elektrības risks
Īrnieku seguma komplekts (Īrnieku nodarītie zaudējumi, Īres maksas zudums)
Mājas Palīdzība
Civiltiesiskā atbildība:
Trešās personas dzīvībai, veselībai vai īpašumam nodarītais kaitējums vai zaudējumi

Kas netiek apdrošināts?

Īpašuma apdrošināšana:
nolietojums vai korozija
gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas
kaitēkļu, grauzēju vai citu dzīvnieku ietekme
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
zaudējumi, kas radušies profesionālās darbības vai komercdarbības dēļ
zaudējumi, kas radušies īpašumam, kas pieder apdrošinātajam
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?
!

Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, kas iestājušies pirms apdrošināšanas
līguma noslēgšanas
! Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem, ja apdrošinātajā objektā notiek
komercdarbība (izņemot telpu īri privātām vajadzībām)
Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un
līgumā (polisē).

Kur es esmu apdrošināts?

Apdrošināšanas segums ir spēkā apdrošināšanas
apdrošināšanas līgumā nav noteiks citādi
www.balcia.lv
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Kādas ir manas saistības?
-

Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības
laikā
Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā

Kad un kā man jāveic samaksa?

Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru
un termiņu

Kad sākas un beidzas segums?

Apdrošināšanas segums sākas Apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar nosacījumu, ka
ir samaksāta apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā norādītajā kārtībā, termiņā un
apmērā
Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām
Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām,
piemēram, apdrošināšanas līgumu izbeidzot

Kā es varu atcelt līgumu?

Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to
paziņojot, izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju
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